


15O VARZEENSE
15 de fevereiro de 2017

Utente: Mário Torres Cruz
Naturalidade: Gouveia
Idade: 72 anos
Resposta Social: ERPI

Quando e porque procurou a nossa Instituição?
“Após o falecimento da minha esposa vim para o Lar. Já cá 

estou há mais de um ano (16/12/2015)”.

Costuma participar nas atividades realizadas pela Instituição? 
Quais as atividades que mais gosta?

“Sim, costumo ir aos passeios organizados pela Instituição, 
vou todos os dias ao ginásio da fisioterapia, fazer os meus 
exercícios e à quarta participo no terço”.

Como classifica o seu relacionamento com os utentes e 
colaboradoras?

“Excelente, sinto-me acarinhado e respeitado”.

Diga-nos três coisas importantes da sua vida?
“Ter vivido 50 anos na América do Norte, o nascimento 

dos meus gémeos (David e Mike) e o regresso às minhas 
origens”. 

O que ainda gostaria de realizar?
“Voltar à América, visitar os meus filhos e a cidade (Virgínia) 

que me acolheu durante anos e anos”.

Recomendaria este Lar a um amigo? 
“Sem dúvida”.

Donativos
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a todos 

Aniversário da Sr.ª Deolinda Lourenço Sr.ª Estela Ferreira celebrou 59 Primaveras 

Sr.ª Emília Santos festejou 84 anos, acompanhada 
pelos seus familiares 

Sr.ª Elvira Neves celebrou 82 Primaveras

quantos de forma distinta e espontânea expressaram verdadeiros 
gestos de solidariedade, através da realização de ofertas em 
bens alimentares e/ou em bens materiais, durante a primeira 
quinzena de fevereiro de 2017.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira
A Mesa Administrativa da SCM de Góis agradece a um 

anónimo, residente na Freguesia de Góis, a oferta de 5 Kg 
de grelos.  

No que concerne a donativos em numerário, registam-se a 
atribuição de um anónimo que presenteou a SCM de Góis com 
200€ (duzentos euros). 

O Nosso Bem-Haja pelas generosas ofertas.

Aniversários
A Mesa administrativa parabeniza todos os seus utentes 

aniversariantes, cujo aniversário ocorreu durante a primeira 
quinzena do mês de fevereiro, com votos de saúde, bem-estar 
pessoal, social e familiar.

Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário da Cabreira: 
a Sr.ª Deolinda Conceição Henriques Lourenço, residente no 
Corterredor, nascida a 2 de fevereiro de 1950, festejou 67 
anos de idade.

Lar de Idosos de Vila Nova do Ceira, Centro de Dia e Servi-
ço de Apoio Domiciliário, em Vila Nova do Ceira: a Sr.ª Estela 
Maria Henriques Tavares Ferreira, nascida a 3 de fevereiro de 
1958, celebrou 59 anos de idade; D. Aurora Conceição Antu-
nes, nascida a 9 de fevereiro de 1916, celebrou 101 anos; Sr.ª 
Emília Prazeres Pereira Santos, nascida a 13 de fevereiro de 
1933, festejou 84 anos; Sr.ª Elvira do Céu Soares das Neves, 
nascida a 13 de fevereiro, celebrou 82 anos. 


